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0. GİRİŞ 
0.1.  GENEL 

 
Bu Kalite EL Kitabı Antakya Ticaret Borsası’ nın Kalite Yönetim ve TOBB Akreditasyon Sistemini açıklar, 
gerekleri tanımlar, tanımlar, sorumlulukları tayin eder ve sistemin kurulumunda kılavuzluk eder. ATB Kalite 
Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi; yasal şartları, üye isteklerini, toplumun beklentilerini ve diğer şartları 
da dikkate alarak üyelerinin ve toplumun borsanın hizmetlerinden memnuniyetlerinin artırılmasına yönelik 
olarak TS EN ISO 9001  Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon standartları referans alınarak oluşturulmuştur. 
Kalite El Kitabı, kurumun tüm birimlerinde kalite anlayışının gelişmesine ve sistem yaklaşımının çalışanlar 
tarafından benimsenmesine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. 
Antakya Ticaret Borsası, olarak belirlediğimiz kalite politikamız ve bunları destekleyen kalite hedeflerine 
ulaşmayı, kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin işleyişini, sürekliliğini ve gelişmesini standartlara ve 
kurumumuzun yapısına uygun olarak yapılacağını ve bunlar için gerekli olan kaynakları ayıracağımızı taahhüt 
ediyoruz. 
 
 

0.2.  BORSANIN GÖREVLERİ 
 

a ) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.  

b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.  

c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye 

şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin 

onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.  

d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet 

ağları konusunda üyelerine yol göstermek.  

e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.  

f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya 

kurulmuşlara iştirak etmek.  

g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân 

etmek.  

h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin 

tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.  

ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve 

tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.  

j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş 

amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.  

k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.  

l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.  

m)Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri 

yapmak.  

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       ATB KALİTE EL KİTABI                                                                                                                                                                                                            
KEK.01.02.2013.R02 

                                                                                                                                                                                         Rev.Tar. 02.05.2014 
                                                                                                                                                                                          Rev.Tar. 09.01.2015 

HAZIRLAYAN                                                  ONAY                                                                                  4 / 28 
Redifiye GÜLEN                                                      Metin Kuseyri 
 

 
0.3.  BORSALARIN FAYDALARI 

 
 

a)Çiftçinin ürettiği tarım ürünleri piyasanın mevcut şartları içinde gerçek değerine ulaştığı ölçüde, Devletin 

tarım sektöründe destekleme politikaları sebebiyle üstleneceği mali yük azalır.  

b)Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının Borsaya tescili ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına 

alınması sağlanmakta böylece, devletin bu ürünler üzerinde stopaj KDV ve vergi kayıp ve kaçakları 

önlenmektedir.  

c) Ticaret borsaları, önceden tahmini mümkün dalgalanmaları da istikrara kavuşturur.  

d)Ticaret Borsaları Müteahhitlik Piyasasında Çalışan Kişiler İçin Avantaj Sağlar. 

İşadamı riskten kurtulmak için, ticaret borsasında taahhüt ettiği teslim tarihi ve mal miktarı ile uyumlu olarak bu 

maldan vadeli alım yaparak riskten kurtulmuş olur.  

e)Ticaret Borsaları İhracatçıya Avantaj Sağlar. Gıda, tekstil gibi sanayi dallarında çalışan üretici ihracatçılar 

vadeli alım sözleşmeleri yaparak, ihracat taahhütlerini zamanında, istenilen kalite ve fiyatta yerine getirme 

imkanı  bulabilmektedirler. 

f)Ticaret Borsaları Tüketici Menfaatlerini Korur. Ticaret Borsaları üretimi ve tüketimi son derece yaygın olan 

tarım ürünlerinin bölge ve zaman bakımından fiyat farklarını kısmen telafi ederek, tüketicinin menfaatlerine 

uygun adil ve gerçek fiyatların oluşumuna katkıda bulunur.  

g)Ticaret Borsaları Üreticiye Fayda Sağlar: Borsalar üreticilerin, ürünlerini çok miktarda alıcı karşısında arz 

edebildikleri, böylece o günkü şartlar içinde, güvenle ve gerçek fiyatla satabildikleri bir piyasadır.  

h)Ticaret Borsalarına sadece borsaya kayıtlı üyeler girebilirler ve borsada işlem yapabilirler. Bu sınırlamanın 

tek istisnası tarım üreticileridir. Bu sebeple, her borsada satıcıların önemli bir bölümünü tarım üreticileri 

oluşturur.  

I)Tahkim Yöntemiyle İhtilafların Çözümünde Zaman Kaybı Yaşanmadan, üyeler arasında meydana gelen 

anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar Hakem Heyetleri marifetiyle çözülür. 

 

0.4.  DİĞER BORSALARLA ENTEĞRASYON 
 

ANTAKYA TİCARET BORSASI, ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye’de yer alan diğer borsalar ile entegre 

bir şekilde çalışmaktadır. Bu sayede bir yerden alınıp başka bir yerde satılan bir ürünün gerekli tescil 

işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. 

ANTAKYA TİCARET BORSASI Yönetimi diğer Borsa’lar ile sürekli iletişim içerisinde bulunarak etkin bir 

işbirliği kurulmasını sağlamaktadır. 
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0.5.  REVİZYON TAKİP ÇİZELGESİ 
 
 

SAYFA NO MADDE NO REV. NO 
REVİZYON 

TARİHİ 
REVİZYON NEDENİ ONAY 

10 0.8 01 02.05.2014 
Statejik plan ekibinin 
ilavesi ve yeni 
personel alımı 

02.05.2014 

11 0.9 02 02.05.2014 
Kanun madde 

numarası ekleme 
02.05.2014 

10 0.8 03 09.01.2015 
Borsa Disiplin Kurulu 

ilavesi 
09.01.2015 
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0.6.  ÇARPAZ ÇİZELGE 
 

 

TS EN ISO 
9001:2008                  

MADDE NO 

 
KONU BAŞLIĞI 

 
KEK 

00 Kapak 0.0 

00 
Revizyon Takip 

0.0 

1.0 
Giriş 

1.0 

2.0 
Firma Tanıtımı 

2.0 

3.0 
Kapsam 

3.0 

3.1 
Kalite Yönetim sistemi Kapsamı 

3.0 

3.2 
Kapsam Dışı Maddeler 

3.0 

4.0 
Kalite Yönetim Sistemi 

3.0 

4.1 
Genel Şartlar 

4.0 

4.2 
Dokümantasyon Şartları 

4.0 

4.2.1 
Genel 

4.0 

4.2.2 
Kalite El Kitabı 

4.0 

4.2.3 
Dokümanların Kontrolü 

4.0 

4.2.4 
Kalite Kayıtlarının Kontrolü 

4.0 

5.0 
Yönetimin Sorumluluğu 

5.0 

5.1 
Yönetimin Taahhüdü 

5.0 

5.2 
Müşteri Odaklılık 

5.0 

5.3 
Kalite Politikası 

5.0 

5.4 
Planlama 

5.0 

5.4.1 
Kalite Hedefleri 

5.0 
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5.4.2 
Kalite Yönetim Sistemi Planlaması 

5.0 

5.5 
Sorumluluk, Yetki ve İletişim 

5.0 

5.5.1 
Sorumluluk ve Yetki 

5.0 

5.5.2 
Yönetim Temsilcisi 

5.0 

5.5.3 
İç İletişim 

5.0 

5.6 
Yönetimin Gözden Geçirmesi 

5.0 

5.6.1 
Genel 

5.0 

5.6.2 
Gözden Geçirme Girdisi 

5.0 

5.6.3 
Gözden Geçirme Çıktısı 

5.0 

6.0 
Kaynakların Yönetimi 

6.0 

6.1 
Kaynakların Sağlanması 

6.0 

6.2 
İnsan Kaynakları 

6.0 

6.2.1 
Genel 

6.0 

6.2.2 
Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim 

6.0 

6.3 
Altyapı 

6.0 

6.4 
Çalışma Ortamı 

6.0 

7.0 
Hizmet Gerçekleştirme 

7.0 

7.1 
Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması 

7.0 

7.2 
Müşteri ile İlişkili Prosesler 

7.0 

7.2.1 
Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi 

7.0 

7.2.2 Hizmete Bağlı Şartların Gözden 
Geçirilmesi 

7.0 

7.2.3 
Üye ile İletişim 

7.0 

7.3 
Tasarım Geliştirmenin Planlanması 

7.0 

7.4 
Satınalma 

7.0 
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7.4.1 
Satınalma Prosesi 

7.0 

7.4.2 
Satınalma Bilgileri 

7.0 

7.4.3 
Satın alınan Ürünün Doğrulanması 

7.0 

7.5 
Hizmet Prosesi 

7.0 

7.5.1 
Hizmetin Kontrolü 

7.0 

7.5.2 Hizmetin Sağlanması İçin Proseslerin. 
Geçerliliği 

7.0 

7.5.3 
Tanımlama ve İzlenebilirlik 

7.0 

7.5.4 
Üye Malı 

7.0 

7.5.5 
Hizmetin Korunması 

7.0 

7.6 
Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kontrolü 

7.0 

8.0 Ölçme, Analiz ve İyileştirme 
8.0 

8.1 Genel 
8.0 

8.2 Ölçme, İzleme 
8.0 

8.2.1 Müşteri Memnuniyeti 
8.0 

8.2.2 İç Kalite Denetlemesi 
8.0 

8.2.3 Proseslerin Ölçüm ve İzlenmesi 
8.0 

8.2.4 Hizmetin Ölçüm ve İzlenmesi 
8.0 

8.3 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü 
8.0 

8.4 Veri Analizi 
8.0 

8.4 Veri Analiz Tablosu 
8.0 

8.5 İyileştirme 
8.0 

8.5.1 Sürekli İyileştirme 
8.0 

8.5.2 Düzeltici Faaliyetler 
8.0 

8.5.3 Önleyici Faaliyetler 
8.0 



                                                                                                                                                                                       ATB KALİTE EL KİTABI                                                                                                                                                                                                            
KEK.01.02.2013.R02 

                                                                                                                                                                                         Rev.Tar. 02.05.2014 
                                                                                                                                                                                          Rev.Tar. 09.01.2015 

HAZIRLAYAN                                                  ONAY                                                                                  9 / 28 
Redifiye GÜLEN                                                      Metin Kuseyri 
 

 
 
 

0.7.  ANTAKYA TİCARET BORSASI HAKKINDA  
 

 
 
Antakya Ticaret Borsası 1968 yılında kurulmuştur.  
Borsanın faaliyet konusu alıcı ile satıcıyı bir araya getirerek zirai ve hayvansal mahsullerin alım satımlarını 
düzenlemek ve bu vesile ile stopaj kontrolü yapmak, üyelerin sorunlarını çözmek ve günlük fiyatları tespit ve 
ilan etmektir.  
Borsa binası zemin artı üç kattan ibaret olup birinci ve ikinci katlarda işlemlerimiz yapılmaktadır. Borsamız 
ağırlıklı olarak pamuk, buğday, mısır, zeytinyağı, narenciye ve hayvansal ürünler tescil edilmektedir.  
Borsamız ilimizde bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfının kurucu üyesi olmuş ve üniversitenin gelişmesi 
için maddi ve manevi katkıların içinde 320 kişilik erkek talebe yurdu, üniversite bünyesindeki laboratuarın 
geliştirilmesi, üniversite hastanesine tam teşekküllü ameliyathane kurulması ve birçok etkinliklerinde 
sponsorluk yapmıştır. Milli Eğitim camiasına, Antakya Ticaret Borsası İlköğretim Okulu ve TOBB İlköğretim 
Okulu olarak 2 adet 16 derslikli okul, bir çok okulun kalorifer yapımı, bilgisayar ve kimya laboratuarlarının 
kurulması gerçekleştirmiştir. Antakya Devlet Hastanesi Talasemi merkezinin kurulmasına katkı sağlaması, 
Antakya Doğum Hastanesi Bebek Servisinin inşaat ve tefriş işinin yapılması, Kırıkhan Devlet Hastanesi 
yemekhane binasının yapımı ve tefrişi gerçekleştirilmiştir. 
Cilvegözü Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğümüzün görev yaptığı Cilvegözü Gümrük sahası bilindiği 
üzere, Gümrük müsteşarlığımız ile TOBB Turizm ve Gümrük İşletmeleri A.Ş. arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde yap – işlet devret modeli kapsamında tamamen yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulmuş ve 
15.09.2007 tarihinde hizmete açılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce ilave işler yapılarak ağır vasıta 
geçişine açılan Yayladığı Sınır Kapımız ile Cilvegözü Sınır Kapımız, Suriye ile gelişen sınır ticareti anlaşmaları 
neticesinde giriş-çıkış işlemleri her geçen gün artan, hem ticari hem de turistik yönden ilimiz ekonomisi 
açısından önem arz eden sınır kapılarımızdır. 

2009-2010 yıllarında Merkezi Finans ve İhale Birimi Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı çerçevesinde Avrupa 

Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İŞKUR tarafından yürütülen ve izlenen, Antakya 

Ticaret Borsası tarafından uygulanan Mustafa Kemal Üniversitesi’nin ortağı olduğu Hatay Kültürel Değerlerin 

Tanıtımı, Geliştirilmesi ve Markalaştırılması Bağlamında İstihdam ve Girişim Projemiz bilindiği üzere limit ve 

içerik itibariyle Türkiye’nin 359.000 Euro ‘luk en büyük projesi yapmış olduk. 
Borsamızda ilimiz üreticisine, ticaret erbabına ve ihracatçısına yardımcı olmak amacıyla Gıda, Pamuk, Nebati 
Yağlar, Yağlı Tohumlar, Toprak, Yaprak ve Su Laboratuarlarını kurmuştur. İl Tarım Müdürlüğü ile müştereken 
Çırçır Ustası ve DTS Grup Başkanlığı ile müştereken Pamuk Borsası bünyesinde kurslar düzenlenmektedir. 
Dönemsel yapılan bu kursların neticesinde sektöre eğitimli, deneyimli ve belgeli eleman kazandırılmaktadır. 
2006 yılından bu yana üreticilerimize hizmet veren laboratuarımızın 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan “2009 Toprak Bitki Analiz Laboratuarlarının Yetkilendirilmeleri ve Denetimleri Genelgesi” 
çerçevesinde çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere; mazot, kimyevi gübre ve toprak analiz destekleme 
ödemesi yapılmasına dair 2009/14851 sayılı bakanlar kurulu kararına istinaden, çiftçilerimizin analizlerinin 
geçerli olması ve destekleme primi alabilmeleri için Borsamız bünyesinde bulunan Yaprak Toprak Su Analiz 
Laboratuarlarının yetkilendirme çalışmaları tamamlanmış olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcileri 
tarafından genelge çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetki 
verilerek ilimiz üreticilerinin hizmetine sunulmuştur.  
Borsamız 08.03.1950 tarih ve 5590 sayılı kanun ve buna bağlı 08.01.1988 tarih ve 88.12497 sayılı tüzük 
çerçevesinde 1968 yılında görevine başlamış 18.05.2004 tarih 5174 sayılı kanun çerçevesinde borsaya dahil 
maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı görevlerini yerine getirmektedir. 
İletişim Bilgilerimiz 
Adres : Süreyya Halefoğlu Cad. Borsa İş Hanı, Antakya- Hatay 
Tel : 0326 214 45 94 (3 Hat) 
Fax : 0326 212 57 48 
Web : www.antakyatb.gov.tr 
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0.8.   GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI 
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0.9.   VİZYON, MİSYON VE KALİTE POLİTİKAMIZ 
 
 

MİSYONUMUZ; 

 

Üyelerine hizmet ilkelerinden ödün vermeden, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ve evrensel 

değerler doğrultusunda; Bu hizmetleri 5174 sayılı kanun öncülüğünde ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde kurumsal bir yapı içerisinde sunan bir kuruluşuz. 

 

 

VİZYONUMUZ; 

 

Tarihten günümüze gelen güçlü kurum kültürü ve profesyonel yönetim anlayışı ile 

ülkemizin, bölgemizin ve üyelerimizin, ekonomik hayatının gelişmesine katkılarda 

bulunan, sürekli iyileşmeyi amaç edinmiş lider ve örnek bir kurum olmaktır. 

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ;  

 Her zaman öncü ve örnek olma bilinci ile üyelerimize, toplumumuza ve iş 

dünyasına ışık tutmak,  

 Verdiğimiz hizmetlerde üye memnuniyetini esas alarak nezaketin, doğruluğun, 

süratin, etkinliğin ve istikrarın eksiksiz sağlanmasına özen göstermek, 

 5174 Sayılı Kanun ve mevzuatlar çerçevesinde hareket ederek, çağdaş metot ve 

teknikler ile teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak, 

 Ürün, hizmet ve sistem kalitemizi sürekli iyileştirmektir. 
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1.   KAPSAM 
 

Bu Kalite El Kitabı ISO 9001 standardı esas alınarak ANTAKYA TİCARET BORSASI (ATB)’nin faaliyetleri için 
hazırlanmıştır ve müşteri (üye) isteklerine karşılamakta izlenen yolu müşterilerine (üyelerine), çalışanlarına, 
denetçilere ve ilgili diğer tüm taraflara aktarmayı amaçlamaktadır. 
ATB, Kalite Yönetim Sistemi, ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde kurum şartlarının tam ve etkin bir şekilde 
kullanılması ve üye odaklı bir hizmet anlayışının benimsenerek sürekli iyileştirme ve geliştirme için bir 
mekanizma sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu el kitabı ATB’ nin Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemini açıklar, gerekleri tanımlar, 
sorumlulukları tayin eder ve sistemin kurulumunda kılavuzluk eder. ATB Kalite Yönetimi ve TOBB 
Akreditasyon Sistemi; yasal şartları, üye isteklerini, toplumun beklentilerini ve diğer şartları da dikkate alarak 
üyelerinin ve toplumun odanın hizmetlerinden memnuniyetlerinin artırılmasına yönelik ISO 9001 Kalite 
Yönetimi ve TOBB Akreditasyon standartlarını referans alarak oluşturulmuştur. Ayrıca güncel yasal şartları, 
üye istekleri ve sistemin sürekli iyileştirilmesi şartlarına uyma güvencesi için proseslerin belirlenmesi ve 
sistemin etkin olarak uygulanması yoluyla üye ve toplumsal memnuniyetin artırılması amaçlanır. 
 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminde borsamızın üye istekleri ve uygulanabilir düzenleyici şartları 
yerine getiren hizmetleri sağlama kabiliyetini ve sorumluluğunu etkileyecek tüm faaliyetler dahil edilmiştir. 
Hizmetlerimizi üç temel başlık altında ifade edilebiliriz. 
1. Borsa Hizmetleri 
2. Üye tesçil Hizmetleri 
3. Sosyal Hizmetler 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemimizin Kurulması ve bu El Kitabının hazırlanmasında TS EN ISO 
9001 ve TOBB mevzuatının şartları dikkate alınmıştır. İlgili standart ve mevzuatlar, dış kaynaklı dokümanlar 
listesinde tanımlanmıştır. 
Bu El Kitabında Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemimizin gereği tanımlanmış prosesler, 
prosedürler ve diğer dokümanlara atıf yapılmıştır. 
Referans gösterilen dokümanların güncel revizyonları kullanılır. Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon 
Sistemimizdeki tüm dokümanların en son baskıları doküman üzerinden takip edilir. Kalite Yönetimi ve TOBB 
Akreditasyon Sistemimiz, sürekli iyileştirme felsefemiz ve Genel Yönetim Sistemimiz ile bir düzen içerisinde 
oluşturulmuştur. Tarihli ve tarihsiz dokümanlar standarttaki yöntemle izlenir. 
 
 
 
2.  HARİÇ TUTMALAR 
 
Odamızda uygulanmakta olan ISO 9001 KYS Standardının aşağıda belirtilen bazı maddeleri hariç tutulmuştur; 
 
7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesi, Borsamız 5174 sayılı odalar, borsalar ve birliği kanunu doğrultusunda 
yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılamak için hizmet vermektedir. Bu nedenle herhangi bir tasarım ve 
geliştirme faaliyeti yapılmadığından  bu madde hariç tutulmuştur. 
 
7.5.2 Üretim ve Hizmetin Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği maddesi; Kurumumuzun verdiği hizmetlerde 
ilgili hiçbir özel proses bulunmadığından bu madde de hariç tutulmuştur. 
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3. TERİMLER VE TARİFLER 
 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemimiz, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, 
Terimler ve Tarifler standardında verilen Uluslararası terimler ve tarifleri kullanır. 
TOBB Akreditasyon Sistemimiz, TOBB Akreditasyon Standardında tarif edilen Temel Kavramlar, Terimler ve 
Tarifleri kullanır. 
Ürün terimi, borsamızın üyeleri ve toplumumuz için yapmış olduğumuz resmi işlemler ve üyelerimize ve 
toplumumuza sağladığımız yasal, ticari ve sosyal hizmetler için kullanılır. 
Müşteri terimi, borsanın üyelerini, borsanın temsil ettiği ilçe ve bağlı beldelerin tarım, ticaret ve sanayi ile 
uğraşan kuruluşları, bireyleri ve toplumu tarif etmek için kullanılır. 
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4.   KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
 
4.1.  Genel Şartlar 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin etkin uygulanması için borsadaki tüm proseslerin birbirleriyle 
olan etkileşimleri Kalite El Kitabında tanımlanır.  
Prosesler tanımlanırken üyelerimizin şartları, yasal şartlar, hizmetin doğası ve organizasyon şartlarının 
karşılanması, bir katma değer sağlaması, proses performansı ve etkinliği ve sürekli iyileştirmenin önemine 
dikkat edilmiştir.  
El Kitabında detayları anlatılan süreç yönetim ve iyileştirme sistemimiz proseslerin girdi/çıktılarının, etkileşim 
içinde olduğu proseslerin, performans kriterlerinin ve sürekli iyileştirmesi için bir model oluşturur. 
Hizmet Gerçekleştirme Prosesi, Üye Memnuniyetinin İzlenmesi Prosesi, Satın Alma Prosesi, Eğitim Prosesi, 
Toplantı ve Veri Analizi Prosesleri, ATB 'nin hizmetlerinde kullanılacak bilgi ve belgeye ulaşma ve hizmetin 
sunulması için altyapının ve yasal koşulların gözden geçirilmesinden başlamak üzere hizmetin satın alınması, 
hizmet verilmesi, bilgi ve belgelerin arşivlenmesi, hizmet araçlarının muhafazası, hizmet prosesleri, kontroller, 
üyelerimizin memnuniyeti programları çerçevesinde titizlikle yürütülerek, kısa, orta, uzun vadeli hedeflerin 
belirlenmesi ile sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini konu alır. 
Hizmet kalitesinin geliştirilmesinde ve üyelerimizin memnuniyetinin sağlanmasında; tüm birimlerin yasalar, 
yönetmelikler ve borsa yönetimi tarafından belirlenen çerçevede görev, yetki ve sorumlulukları vardır. 
Prosesler dış kaynaklı hale gelseler dahi ATB Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin bir parçası 
olmaya devam ederler. Tüm prosesler performans kriterleri ile kontrol altında tutulur, üyelerimize odaklı 
ölçütler ile etkinlikleri ölçülür, iç ve dış denetimlerle etkinliğin doğrulanması sağlanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REF., TS EN ISO 9001 Standardı, 
           5174 sayılı TOBB yasası, 
           İlgili yönetmelik ve yasal mevzuat. 
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4.2 Dokümantasyon Şartları 
4.2.1 Genel 
Kalite Yönetimi Sistem dokümantasyonumuz; kalite el kitabı, temel yönetim prosedürleri ve diğer prosedürleri, 
iş talimatlarını ve proses kontrol ile etkili operasyonu sağlamak için kullandığımız dokümanları ve kayıtları 
içerir. 
ATB’ nin vizyon, misyon ve kalite politikası, belirlenmiş, dokümante edilmiş ve tüm çalışanlara duyurulmuştur. 
ATB’nin oluşturduğu dokümantasyon yapısı aşağıda gösterildiği şekildedir. 
Bu el kitabında dokümante edilmiş olan Kalite ve TOBB Akreditasyon Sisteminin Yönetimi, Kalite Yönetim 
Temsilcisinin sorumluluğundadır. Kalite Yönetim temsilcisi aynı zamanda Akreditasyon sorumlusudur. Kalite El 
Kitabı ve diğer dokümanlar yıllık yönetimin gözden geçirme toplantısından önce Kalite Yönetimi ve TOBB 
Akreditasyon Sisteminin yıllık performans değerlendirmesi yapılırken Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından 
gözden geçirilerek değişiklik ihtiyaçları saptanır ve değişiklikler gerçekleştirilir. 
Kalite El Kitabı (KEK) 
 ATB' nın Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin çerçevesini  belirleyen dokümandır. 
Görev Tanımları,  
ATB' nın bünyesinde çalışan personele ait görev yetki ve sorumlulukların bulunduğu dokümanlardır. 
Proses Kartları 
ATB' nda süreçlerin genel akışını ve bölümlerin hangi noktalarda girdi sağladığını ve işin akışını gösteren 
dokümanlardır. 
Sistem Prosedürleri 
Kalite ve TOBB Akreditasyon Sistemi Prosedürleri, ilgili fonksiyonel bölümlerin katkısı ve katılımı ile hazırlanan 
dokümanlardır; özel bir sözleşme veya hizmete bağlı olmayan bölümler arası genel faaliyetleri, görev yetki ve 
sorumluluklar ile kontrol yöntemini tanımlayan dokümanlardır. 
Bu prosedürlerin yönetimi yayınlanması, imzalı orijinallerinin saklanması, korunması ve değişikliklerin 
duyurulması Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır. Yönetim Kurulu Başkanının onayını takiben 
yayınlanırlar. 
Talimatlar  
Dokümantasyonun bu iki bölümü, Kalite Sistem Prosedürleri doğrultusunda hazırlanan proseslerin işleyişine 
özgüdetay prosedürler ve talimatlardan oluşur. Bu tür dokümanlar ilgili bölümler tarafından hazırlanır. 
 
 
4.2.2. Kalite El Kitabı 
Kalite El Kitabı, Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi dokümantasyonunun toplayıcı ana dokümanı 
şeklinde hazırlanmıştır. 7.3 ve 7.5.2  maddeleri hariç tutulmuştur. 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi dokümantasyonu, bu Kalite El Kitabının referans gösterdiği 
prosedürleri, proses haritalarını, diğer dokümanları ile veri, form ve kayıtları içerir. Dokümanlar, veriler ve 
kayıtlar hem elektronik olarak hem de baskılı kopya şeklindedir. Kalite Yönetimi Sistem dokümantasyonu işin 
karmaşıklığına, kullanılan metotlara, becerilere ve çalışanlar tarafından ihtiyaç duyulan eğitime bağlı olarak 
geliştirilmiştir. 
 
4.2.3 Dokümanların Kontrolü 
Doküman Kontrolü Prosedürü KYS dokümanlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi, güncellenmesi, 
onaylanması, dağıtımı, geçersiz/uygun olmayan dokümanların geri toplanması ve imhası konusunda kılavuz 
prosedür niteliğindedir. ATB tarafından hazırlanmış “PR.001, Doküman Kontrol Prosedürü” doküman 
kontrolüne ilişkin aşağıdaki faaliyetlerin gereklerini sağlamaktadır; 

 Doküman hazırlanması,  

 Gözden geçirilmesi,  

 Güncellenmesi,  

 Onaylanması,  

 Dağıtımı,  

 Orijinalinin saklanması, 

 Geçersiz/uygun olmayan dokümanların geri toplanması ve imhası, 

 Dokümanların okunabilirliği,  
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 Belirlenebilirliği,  

 Kullanım yerlerinde bulundurulması,  

 Dış kaynaklı dokümanların belirlenerek dağıtımlarının kontrol altına alınması, 

 Yürürlükten kalkmış, güncelliğini yitirmiş dokümanların yanlış kullanılmalarının önlenmesi ve bu tür 
dokümanların uygun bir şekilde belirtilmesi. 
 
Kalite Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin parçası olan  el kitabında referans gösterilen tüm dokümanlar 
çalışanların işlerine uygun olarak kolay erişilebilir durumdadır. Dokümanların yönetiminden Kalite Yönetim 
Temsilcisi sorumludur. 
Dokümanlar, yayınlanmadan önce yetkili kişiler tarafından gözden geçirilir ve onaylanırlar. Dokümanlardaki 
değişiklikler daha önceki dokümanı/veriyi onaylayan makamın onayına tabidirler. 
KYS Dokümanları Kontrollü dağıtımı yapılan dokümanlardır. 
Yayın, Revizyon Numarası ve Onayı olmayan, orijinal ortamın dışından temin edilen kopyalar kontrolsüz 
kopyadır. 
 
Ref: KYT.PRS.001, Doküman Kontrol Prosedürü 
 
4.2.4 Kayıtların Kontrolü 
Kayıtlar, Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin işlediğinin ispatı, objektif delilidir. Yasal ve standart 
şartlarına uygunluğun ve etkin operasyonun delilini sağlamak için oluşturulmuştur. Kayıtlar kağıt yada 
elektronik ortamda bulunabilir. Kayıtlarının Kontrolü Prosedüründe, kayıtların tanımlanma, ulaşılma, saklanma, 
korunma ve imha edilmesi ile ilgili koşullar, yasalar ve borsanın özel koşullarına göre tanımlanmıştır. Kayıtlar; 
Kalite ve TOBB Akreditasyon Sisteminin ve faaliyetlerin etkinliğinin, verilen hizmetin beklenen kalite 
seviyesinde gerçekleştirildiğinin kanıtı durumundadırlar. 
Kayıtlar, aksine resmi veya özel kanalla belirtilmediği sürece geçmişe yönelik çalışmalara kaynak olması, 
geliştirici/düzeltici işlemlerin gerekliliğinin belirlenmesi, belirli bir süre için izlenebilirliğinin sağlanması, bir takım 
istatistiksel sonuçların çıkarılabilmesi amacıyla prosedürde belirlenmiş sürelerde sorumlu birim/kişi tarafından 
bozulmalarını önleyecek, uygun çevre şartlarında saklanır ve korunurlar. 
Kayıtlar kolay belirlenebilir, kolay ulaşılabilir, okunaklı ve ait olduğu dönem/tarihi gösterecek şekilde hizmet 
gruplarına göre tutulurlar. Yasa ve yönetmeliklerde ve Borsa’nın işleyişi içinde özel olarak istendiğinde, ilgili 
kalite kayıtları, belirlenen süreler için saklanır ve üyeler, yasal denetleyiciler, Yönetim Kurulu ve Ticaret 
Borsası Meclisi’nin incelemesine sunulur. 
 
Ref: KYT.PRS.002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 
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5. YÖNETİM SORUMLULUĞU 
 
5.1 Yönetimin Taahhüdü 
Yönetim Kurulu, üyelerine, çalışanlara ve topluma, en üst düzeyde değerler sağlamayı kendine ilke edinmiştir  
ve bu değerleri vizyon, misyon ve kalite politikasında ortaya koymuştur.  
Her bir proses için hedefler belirlenmekte, gerekli kaynaklar tahsis edilmekte ve sürekli gözden geçirmelerle bu 
hedeflere ulaşılması garanti altına alınmaktadır. 
Misyon ve vizyonumuzdan hareketle oluşturulmuş kalite politikamız üyelerimize ve topluma daima en iyi 
değerleri sunmak amacıyla sürekli iyileşmeyi ön görür. Temel değerlerimiz de tüm yönetici ve çalışanlarımız 
için borsa kültürünü temsil eder. 
Planlanmış aktivitelerin başarısını garanti altına almak amacıyla verilere dayalı, sürekli iyileşmeyi hedefleyen 
bir yaklaşımla kaynak, proses yönetimi ve organizasyonun etkinliği, üye memnuniyeti, bilgi güvenliği vb. 
konulardaki iç denetimler ve dış kuruluşlarca yapılan denetimler bir araç olarak kullanılır. 
Yönetim Kurulu, çalışanların katılımı, eğitimi, çalışma ortamının ve iletişimin etkinliği, kaynakların etkili 
yönetimi, destek proseslerinin sürekli iyileştirilmesi vasıtasıyla Temel İş Proseslerinin etkinliğini artırarak 
paydaşlara en üstün değeri yaratmak için gerekli yöntem ve araçları araştırır ve uygular. 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin sürekliliğini 
sağlamak için yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında vizyon, misyon, kalite politikası, kalite 
hedefleri, üye beklentileri, üye şikayetleri, üyeye sunulan hizmete ilişkin performans göstergeleri ve 
üyelerimizle yapılan memnuniyet anketi sonuçları gözden geçirilir ve taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla 
personel, altyapı, çalışma ortamı vb. kaynak ihtiyacı belirlenerek bu kaynakların mevcudiyeti güvence altına 
alınır. Yönetim Kurulu, raporlar ve faaliyetleri ile Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin gelişimi ve 
iyileştirilmesine dair taahhüdünün kanıtını sağlar. Misyon, kalite politikası, değerlerimiz ve inançlarımız 
proseslerimizin, hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesi ile yasal gerekliliklerin, isteklerinin veya daha da ilerisinin 
gerçekleştirilmesindeki önemini anlatır ve ifade eder. Biz Kalite Politikamızın, misyonumuzun, değerlerimizin 
ve inançlarımızın tüm çalışanlarımız tarafından anlaşıldığını, yerine getirildiğini, sürdürüldüğünü, dokümante 
edilmiş eğitimlerle ve düzenli haberleşme ile tüm organizasyon kademelerinde garanti ediyoruz. 
 
5.2 Müşteri (Üye) Odağı 
Yönetim Kurulu üye memnuniyetinin artırılmasına yönelik, üye şartlarının (isteklerinin) belirlenmesi ve yerine 
getirilmesinin sağlanması, bu ihtiyaç ve beklentilerin organizasyona doğru olarak iletilmesi, Kalite Yönetimi ve 
TOBB Akreditasyon Sisteminin üye ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde planlanması, sürdürülmesi, 
sürekli iyileştirilmesi, üyelerimizin memnuniyetinin izlenmesi gibi faaliyetleri yönetir. 
* Misyon ifademiz ve kalite politikamız, üyelerimize olan taahhüdümüzü açıkça ifade eder; üyelerimizin 
isteklerini proseslerimizi, hizmetlerimizi sürekli iyileştirerek karşılayacağımızı ve aşacağımızı vurgular. 
* Biz üyelerimizle aktif bir partner olmak için onların dünyalarını anlamak, çözümler bulmak için çok 
çalışacağız. 
Üyelerimizin beklentilerini ve isteklerini anlamak ve tespit etmek, onlara daha yakın olmak için birinci 
metodumuzdur. Görevli personelimiz tarafından yapılan ziyaretler, sunumlar, seminer ve eğitimler, 
Meclisimizin, Yönetim Kurulunun ve Meslek Komitelerinin kendi aralarında ve üyelerimizle gerçekleştirdikleri 
toplantılar, üye ziyaretleri, borsamızın üye ilişkilerini yürüten departmanın iletişim araçlarını kullanarak yaptığı 
görüşmeler, borsaya ziyaretleri ve sosyal faaliyet ortamlarında yapılan görüşmeler gibi iletişim etkinlikleri üye 
beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve daha etkin hizmet vermek için yapılan faaliyetlerdir. Bu ihtiyaç ve 
beklentilerin ATB ve TOBB içinde ilgili birim ve makamlara iletilmesi, üyelerin memnuniyeti için çalışanların 
bilgi ve becerilerinin artırılması Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır. Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon 
Sistemi, bu ihtiyaçların ve beklentilerin aşılması için belirlediğimiz hedeflerin tanımlanmasını ve yerine 
getirilmesini sağlar. 
 
5.3 Kalite Politikası 
Misyon beyanı tipik olarak organizasyonun amacını ifade eder. Misyonumuz ve Kalite Politikamızın tek bir 
beyanda bütünleşmesi Kalite Politikamızın ATB’ nın amacı için önemli olduğunu sembolize eder ve bunun 
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yanında amacımızı başarıyla sonuçlandırmada kılavuzluk eder. Misyonumuz ve kalite politikamız 
taahhüdümüzü ifade eder ve bizim için neyin önemli olduğuna odaklanır. 
Kalite Politikamız, proseslerimizin ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesine, hedeflerimizin gözden 
geçirilmesine ve oluşturulmasına kılavuzluk eder. ATB Kalite politikasının etkinliği, borsanın nihai hedefleri, 
beklentileri ve üye ihtiyaçları göz önüne alınarak, yönetimin yıllık gözden geçirme toplantılarında gözden 
geçirilir ve gerekiyorsa değiştirilir. 
Kalite Politikası tüm çalışanlara duyurulur. Oryantasyon eğitiminde yeni işe alınan elemanlara ATB’ nın kalite 
politikası tanıtılarak, çalışanların işe ilk girişten itibaren ATB’ nın kalite politikasını öğrenmeleri sağlanır. 
Çalışanlar ile yapılan periyodik anketler aracılığı ile ve iç denetimler sırasında çalışanların borsamızın kalite 
politikasını ne ölçüde anlayıp çalışmalarına yansıttığı araştırılır. 
 
Ref: ATB Kalite Politikası 
 
5.4 Planlama 
5.4.1 Kalite Hedefleri 
Yönetim sistemi seviyesinde kalite hedeflerimiz; misyon beyanımıza ve kalite politikamıza ulaşmak, güvenilirlik 
için yasal mevzuat ve standartların gerekliliklerini karşılayan Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin 
sürekliliğini sağlamak içindir. 
Operasyonel seviyede hizmet hedeflerimiz; üye beklentilerini karşılama ve aşmaya uygun olarak geliştirilir. 
Kalite hedefleri, Kalite sistemini oluşturan proses ve alt prosesler bazında tüm alanları kapsayacak şekilde 
belirlenir. 
Hedefler; geçmiş yıl performanslarımız, branşımızdaki en iyi değer ve değişimlerin sonuçlarına olası etkileri 
göz önünde bulundurularak her yıl Kalite Yönetim Temsilcisinin de katkısı ile proses sahipleri (bölüm 
sorumluları) tarafından belirlenirler. 
Hedeflere ulaşılması sürekli iyileştirmenin bir delilidir. Hedefler belirlenirken; mevcut durum, hedeflenen nokta 
ve hedefe ulaşabilmek için öngörülen süreler belirtilir. Tüm yöneticiler kendi sorumluluk alanındaki proses 
ölçütlerinin hedeflenen değerlere ulaşmasını sağlayacak önleyici, düzeltici ve iyileştirici işlem planlarını 
oluşturmak, çalışanlara duyurmak ve bunları gerekli kaynaklar ile desteklemek ve periyodik olarak gözden 
geçirmekle yükümlüdürler. Bu hedefler bölüm, ekip ve birey hedefleri olarak etkinlik değerlendirilmesinde 
kullanılırlar. 
Ref: ATB Kalite Hedefleri 
 
5.4.2 Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi Planlaması 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin temelini oluşturan Proses Yaklaşımı ile tüm prosesler 
dokümante edilmiş, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için proseslerin izlenmesi, ölçülmesi, 
analizi gibi yöntemler belirlenmiştir. Belirlenen prosesler için gerektiğinde, gerekli  görüldüğü durumda Kalite 
Planlaması yapılır. 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi, hedeflerimize ulaşılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 
kaynakları teşhis eder ve planlar. Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi proseslerin ve sistemin 
başarılı olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları, sürekli iyileşme için hedeflerin planlanmasını 
içerir. Sistemdeki değişiklikler, kontrollü biçimde iletilir. Böylece KYS ve TOBB Akreditasyon Sisteminin 
bütünlüğü sürekli olarak sağlanır. Üyemizin beklentileri bu yönde olduğunda, o proses veya hizmet için özel bir 
kalite planı geliştirilir. 
Planlama, borsa stratejileri ve hedefleri, üyelerimizin beklentileri, yasal ve teknolojik gelişmeler, hizmet prosesi 
performans değerleri, öneri sistemleri yardımı ile toplanan çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları göz 
önünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, beceri ve yeteneklerini, iş yapma tarzını geliştirecek 
şekilde yapılır. 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin bütünlüğünün ve etkinliğinin doğrulanması Kalite Yönetim 
Temsilcisinin sorumluluğundadır. Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminde yapılan değişikliklerin 
sistemin bütünlüğü ve etkinliğine yapabilecekleri olası olumsuz etkilerinin önlenmesi periyodik gözden 
geçirme, performans izleme, iç denetim araçlarının etkin kullanımı ile güvence altına alınır. 
 
5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim 
5.5.1 Sorumluluk ve Yetki 
ATB' nda organizasyon yapısı ve değişiklikleri "Organizasyon Duyuruları" ile tüm çalışanlara yayınlanmaktadır. 
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Ayrıca tüm organizasyon bildirileri ve borsanın organizasyon yapısı elektronik ortamda ilgili çalışanlara açık 
olarak GÖNDERİLİR.  
Yayınlanan organizasyon bildirileri hiyerarşik olarak bağlantıları gösterir ve görev, yetki ve sorumlulukları 
tanımlar. Görev tanımlarıyla dokümante edilir. 
Ref: Görev Tanımları 
 
 
 
5.5.2 Kalite Yönetim Temsilcisi 
Yönetim Kurulundan veya yönetimden biri diğer tüm işlerine ek olarak, KYS istekleri doğrultusunda gerekli 
proseslerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimi ve sürekli 
iyileştirilmesi, Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin performansının ve iyileştirme ihtiyaçlarının 
Yönetim Kuruluna raporlanması ve sisteme özel önleyici/düzeltici işlemlerin belirlenmesi, takibi, Kalite 
Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi ile ilgili konularda Yönetim Kurulu adına ATB' nın temsil edilmesi, 
borsa içerisinde üye odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek 
üzere Yönetim Kurulu tarafından Kalite Yönetim Temsilcisi olarak atanır. 
 
Ref: KYT.GRV.01 Kalite Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı  
 
5.5.3 İç İletişim 
Yönetim, iletişim kanallarını kullanarak sistematik bir şekilde tüm çalışanlara vizyonu, misyonu, kalite 
politikasını, hedefleri, kalite sistemi denetim sonuçlarını, kararları ve gelecekteki faaliyetleri iletir. İç iletişim, 
takım ruhu yaratmada anahtar role sahiptir. İletişim kanalları; 
* Periyodik gözden geçirme, bilgilendirme toplantıları (temel proses performansı, bölüm performansları, çözüm 
bekleyen konular ve öneriler) 
* İç duyurular, 
* Görsel ve işitsel elektronik iletişim ortamları, 
* Çalışan memnuniyeti bilgileri, 
Sistem dokümanlarının sistemli dağıtımı ve istekte bulunulması durumunda sağlanması yöntemi ile herkesin 
güncel ve doğru bilgiye eş zamanlı olarak ulaşması sağlanmıştır. 
 
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 
5.6.1 Genel 
Yönetim, yönetimin gözden geçirme toplantısını yılda en az bir kez gerçekleştirir. Bu toplantıda; Kalite 
Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin uygunluğu, yeterliliği, etkinliği ve sürekliliği gözden geçirilir. Bu 
gözden geçirme, iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini, Kalite Politikasını, Kalite Hedeflerini ve Kalite 
Yönetimindeki Sistem değişiklikleri için ihtiyaçları kapsar. 
 
5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi 
Yönetimin gözden geçirme toplantıları, güncel performansın ve ilk yönetimin gözden geçirmelerinden sağlanan 
izleme faaliyetleri ile ilgili kalite hedeflerini ve mevcut durumu, iyileştirme fırsatlarını, üyelerimizin geri 
bildirimleri (şikayetler, beklentiler vb), denetim sonuçları, düzeltici/önleyici faaliyetlerin durumu, proses 
performansı ve hizmet uygunluğu ve Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemine etki edebilecek diğer 
değişikliklerin gözden geçirilmesini içerir. 
 
5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı 
Yönetimin gözden geçirme toplantılarındaki çıktılar en az Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi ve 
proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri, üye beklentileri ile ilişkili hizmet iyileştirilmesini ve 
kaynak ihtiyaçlarının teminini içerir. Yönetimin gözden geçirme toplantılarının sonuçları Kalite Yönetim 
Temsilcisi tarafından kayıt altına alınır ve muhafaza edilir. 
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6. KAYNAK YÖNETİMİ 
6.1 Kaynakların Sağlanması 
 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi, etkinliğinin sürekli 
iyileştirilmesi, borsanın hedeflerinin gerçekleştirilmesi, üye şartlarının yerine getirilmesi ve üyelerimizin 
memnuniyetinin sağlanması amacıyla gerekli finansal, bilgi teknolojileri, malzeme, işgücü, çalışanların bilgi, 
beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi için, kaynaklarının planlanması etkin olarak yapılmaktadır. 
Proses sahipleri kendi proseslerini, gereken iyileştirme ve geliştirme projeleri dahil, kaynak ihtiyaçlarını 
planlamak ve bütçelemekten sorumludurlar. Kalite sistemi denetimlerinin planlanması, kaynak ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, denetimin icrası, üye memnuniyeti araştırma ve sonuçlarının raporlanması Kalite Yönetim 
Temsilcisinin sorumluluğundadır. 
 
6.2 İnsan Kaynakları 
6.2.1 Genel 
Çalışanların eğitimi, bilinç ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve katılımlarının sağlanması yolu ile organizasyonun 
etkinlik ve verimliliğinin arttırılması yönetimin temel sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için; 
* Sürekli eğitim ve kişi geliştirme planlaması, 
* Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, 
* Başarıların tanınması ve takdiri, 
* Çalışanlar tutum ve memnuniyet araştırması, 
* Yaratıcılığı ortaya çıkartacak ortamların oluşturulması, çalışan önerilerinin değerlendirilmesi, 
* İletişimin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının hızlandırılması, 
* Ekip ruhunun geliştirilmesi, ekip çalışmalarının teşvik edilmesi araç olarak kullanılır. 
 
6.2.2 Yetkinlik, Eğitim ve Farkında olma (Bilinç) 
ATB' nın hizmetlerinin kalitesini etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinlikler Görev Tanımlarında ilgili 
yasa ve yönetmelikler dikkate alınarak dokümante edilmiştir. ATB' nın iş başarılarını, hizmet kalitesi ve 
üyelerimizin memnuniyetini etkileyen tüm çalışanlar için yeteneklerin geliştirilmesine ilişkin gereksinimler 
Personel Değerlendirmeleriyle belirlenmekte ve planlanmaktadır. 
Yetkinliklerin sağlanamadığı durumlarda eğitim ihtiyacı belirlenir ve eğitimler sağlanır. İhtiyaç eğitim dışında 
öğrenim, beceri ve tecrübe ile ilgili olduğu durumlarda gerekli faaliyetler gerçekleştirilir. ATB' nın temel eğitim 
programları: 
* Oryantasyon Eğitim Programı; borsa kadrosuna yeni katılanlara borsayı tanıtmayı ve onları borsa ve 
çalışanları ile bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Oryantasyon programlarında Muamelat, Ticaret Sicil ve Sosyal 
Hizmetler ile ilgili yasa, yönetmelikler, borsanın kurumsal yapısı ve sistem prosedürleri, insan kaynakları 
uygulamaları detaylı şekilde anlatılır. 
* Yönetim Kadrosu Eğitim Programı; yönetici ve profesyonellerin yönetim becerilerinin gelişimi tekniklerini 
kapsar. 
* Teknik Eğitim Programı; yöntemler, prosedürler ve çalışma standartlarına ilişkin yetenek eğitimi, iletişim ve 
bilgi sistemleri ve ATB' nın hizmetlerine, yasal ve hizmetlerin verilmesinde kullanılan teknolojik gelişmelere 
ilişkin tanıtım ve mesleki eğitimleri kapsar. 
* Çevre, Sağlık, Güvenlik Programı; risk değerlendirme, ergonomi, kişisel koruyucu ekipman, yangın önleme 
ve yangınla mücadele, ilk yardım gibi konuları kapsar. Eğitimin ve diğer faaliyetlerin ekinliği eğitim sonunda 
yapılan sınav, anket, raporlama ya da eğitimcinin değerlendirilmesi şeklinde ve eğitim sonunda eğitimi alan 
personelin işine olan katkılarının değerlendirilmesi şeklinde olur. 
Eğitim, öğretim, beceri ve deneyim konusunda tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre saklanır. 
Ref: MMŞ.TLM. 03 Eğitim Talimatı  
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6.3. Altyapı Sistemi 
Hizmette yasalara ve standart şartlarına uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan çalışma alanı, tesisler, ekip, 
ekipman ve donanımı içeren kaynak ihtiyaçlarını tespit ediyoruz, temin ediyoruz ve sürdürüyoruz. Üyelerimizin 
beklentilerini karşılayacak nitelikte hizmetlerin sunulabilmesi için; hizmetin planlanmasından üyelerimize 
sunulmasına kadarki proseste yer alan tüm faaliyetlerin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt 
yapının oluşturulması ATB Yönetim Kurulunun en önemli sorumluluğudur. 
Faaliyetlerin etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi amacıyla aşağıdaki kapsamda Genel Sekreter tarafından 
taslağı hazırlanan bütçe Borsa Meclisi tarafından oluşturulan Bütçe Komisyonunun gözden geçirmesinden 
sonra Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak borsa Meclisinin Onayına sunulur ve borsa Meclisi Tarafından 
onaylanarak uygulamaya konur; 
* Gerekli bina, çalışma alanları ve ek tesisler, 
* Gerekli proses ekipman, donanım ve yazılımlar, 
* Ulaşım ve iletişim araçları, 
* Personel Giderleri, 
* Sosyal Hizmetler (Eğitim, Sergi, Fuar, Seminer, Burs, Araştırma vb.) 
Ayrıca, ATB' na ait menkul ve gayrimenkul demirbaşların tesis, bakım, onarım, tadil, yenileme ve 
yedeklenmesi, ofis düzenlemelerinden, tesislerin enerji (elektrik vb.) ve su yönetiminden, iletişim (veri ve 
telefon) ve elektrik teçhizatların işletme ve bakımından, tesisler için gerekli yangın önleme faaliyetleri, afetlere 
yönelik önlem ve erken uyarı sistemlerinin kurulması faaliyetlerinden Genel Sekreterlik yetkili ve sorumludur.  
 
 
6.4 Çalışma Ortamı 
Üyelerimizin beklentilerini aşmak ve hizmet uygunluğunu başarmak için ihtiyaç duyulan fiziksel ve insani 
faktörler teşhis edilir ve yönetilir. Çalışanlar, başarımızın anahtarıdır ve çalıştıkları fiziksel ve insani faktörler 
büyük önem taşır. Uygun çalışma ortamı hizmet kalitesi için uygun hale getirilip sürdürülmektedir. 
Fiziksel faktörlere ilişkin olarak işyeri güvenliğini, sağlığı ve ergonomiyi iyileştirme ve izlemek için bir dizi geniş 
aktiviteleri çalıştırıyoruz. Çalışanların mutluluğu ve verimliliği için çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi, 
sosyal alanlar ve iletişim ortamlarının sürekli geliştirilmesi ATB için öncelikli konulardandır. Çalışma ortamı ile 
ilgili standartların belirlenmesi, gerekli kaynakların ayrılması ve uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur. 
Bu standartların belirlenmesinde çalışan başına düşen alan, ofis araç ve gereçleri, aydınlatma, ısıtma, 
havalandırma, gürültü vb. hususlar dikkate alınır. 
Kalite ve TOBB Akreditasyon Sistemi, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenen masa üstü sistemleri, 
yerel ağlar, standart yazılımlar ve ortak veri tabanlarının erişim kuralları çerçevesinde kullanımı da çalışanlara 
sağlanan çalışma ortamı olanakları içindedir. 
Çalışma ortamının uygunluğunu ve bu konudaki çalışanların görüşlerini almak amacıyla çalışanlara yönelik 
yapılan anketlerde bu konular da sorgulanır. Çıkan sonuçlara göre gelişmeye açık konular için işlem planları 
hazırlanır ve uygulamaya konur. 
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7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 
 
7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlaması 
Proses yaklaşımımız, üyelerimizin isteklerini belirlemeyi, bu beklentileri karşılayabilecek proses geliştirme, 
uygun proses girdilerini sağlama, proses performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve tasarlandığı gibi 
yerine getirilmesinin devamını sağlamak için proseslerin iyileştirilmesini kapsar. 
Bu maksatla oluşturulmuş Proses Kartları hizmet gerçekleştirme sürecini açık bir şekilde göz önüne serer. 
Tüm proseslerin sahibini, girdilerini, çıktılarını, operasyonunun ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli 
kriter ve metotları, kaynaklarını, tedarikçilerini ve destek proseslerini belirtir. Proses çıktılarının iyileştirilmesi 
için hedefler konur ve izlenir. Bu hedefler için strateji ve zaman belirlenir. 
İşi yapan ve doğrulayan personele hizmet gerçekleştirmede uyulması gereken standartlar ile ilgili, kabul 
kriterleri de belirtilerek eğitimler verilir. Hizmetler ile ilgili proseslerde özel izleme, denetim ve doğrulama 
faaliyetleri proses sahipleri tarafından yürütülür. 
Genel Sekreter tarafından işin yapılışı ile ilgili gerekli metot dokümanlar, yasa ve yönetmelikler ilgili çalışma 
birimine ulaştırılması sağlanır. 
Hizmetin sunulması ile ilgili faaliyetlerin bir kısmının borsa dışında yapıldığı durumlarda, dışarıya aktarılan bu 
proses ile ilgili olarak Kalite Planları oluşturulur. Tedarikçi firmalarda proses denetimleri de yapılır. 
 
7.2 Müşteri (Üye) İle İlişkili Prosesler 
7.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi 
Üyelerimizin memnuniyetine odaklı olarak organize olmuş ATB hizmetin sunumu ile ilgili yasal koşullar dahil 
olmak üzere üye tarafından talep edilen hizmet şartları ve üyelerimiz tarafından belirtilmeyen beklentiler, 
mevzuat şartları ve borsamız tarafından uygulanan ilave şartların belirlenmesi, anlaşılması, bunlara çözüm 
oluşturulması, hizmete özgü detay şartların tanımlanması üyelerin kısa, orta, uzun vadeli ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, teknolojik gelişmeler, yasa, yönetmelik ve standartların izlenmesinden sorumludur. 
 
7.2.2 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi 
Hizmet sunumu çerçevesinde, yasal şartlar öncelikle dikkate alınır. Görevli personelin yasayı 
yorumlayamadığı durumlarda Genel Sekreter ve/veya Yönetim Kurulundan görüş alınır. Söz konusu birimlerin 
çözüm üretememesi durumunda borsa İşlemleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Bürosundan, 
Ticaret Sicil İşlemleri için Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Hukuk Bürosundan bilgi alınır ve işlemler ilgili hukuk 
bürolarından alınan yazılı izahate göre gerçekleştirir. İlgili organdan bilgi alınması işlemlerine iletişim hemen 
ve hızlı gerçekleştirilir ve üyenin bekletilmemesi sağlanır. Üyelerimizin isteklerinin tümüyle anlaşılması, gözden 
geçirilmesi ve dokümante edilmesi bu gruplar tarafından gerekiyorsa ilgili tüm bölümlerin de katkısı ile 
koordineli olarak yapılarak üyelerin isteklerine bire bir cevaplar oluşturulur. 
 
7.2.3 Müşteri ile İletişim (Üyeler ile İletişim) 
Üyelerimize verilecek hizmet gereklerinin, talep ve beklentilerinin öğrenilebilmesi için Genel Sekreter başta 
olmak üzere ilgili birimler mevcut tüm iletişim araç ve ortamlarını kullanırlar. Bunlar; 
* Üye kayıt görüşmeleri, 
* Bilgilendirme ve bilgi alma görüşmeleri (yüz yüze, telefon, elektronik posta, faks) 
* Ortak iyileştirme çalışmaları, 
* Periyodik memnuniyet ve algılama anketleri, 
* Üye şikayetleri ve analizi 
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Yukarıdaki yol ve yöntemlerin kullanılması ile üyelerden elde edilen bilgiler, hizmet ve süreçlerin sürekli 
iyileştirilmesi ve üyelerimizin memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için temel girdi olarak kullanılırlar. 
Düzenli olarak yapılan üye memnuniyeti anketleri ile üyelerimiz ile iletişimimizin etkinliği sürekli olarak ölçülür 
ve gerekli ise iyileştirmeler yapılır. 
 
7.3 Tasarım ve Geliştirme 
Borsamız, 5174 sayılı odalar, borsalar ve birlik kanunu doğrultusunda yürürlükteki mevzuat şartlarını 
karşılamak 
için hizmet verdiğinden herhangi bir tasarım ve geliştirme faaliyeti yapılamamaktadır. 
 
7.4 Satın Alma 
7.4.1 Satın Alma Prosesi 
ATB verdiği hizmetlerde dolaylı veya direkt olarak kullanılacak ilgili standart ve özelliklere uygun ürün ve 
hizmetin onaylanmış kaynaklardan teminini için Genel Sekreter görevlendirilmiştir. 
ATB, yapılacak satın alımlarda bunları sağlayacak tedarikçilerin belirlenmesinde Kalite, Fiyat, Miktar ve Zaman 
olmak üzere dört temel kriterin her biri açısından en uygun olanı seçmeyi ilke edinmiştir. 
Potansiyel tedarikçiler ATB’ nın beklentilerine cevap verip veremeyeceği, ticari ve finansal yeterliliği, teknoloji 
ve bilgi seviyesi, kapasitesi, hizmet ve proses kalitesi, kalite sistemi, çevre, sağlık ve güvenlik sistem 
gereklerine uygunluk ve insan kaynaklarının yeterliliği kriterlerine göre değerlendirilirler. Bu değerlendirme 
sonucunda uygun/yeterli bulunan gerçek ve tüzel kişiler ATB’ nın onaylı tedarikçi listesine dahil edilirler. 
Satın alma dokümanları, hizmet ve malzeme şartnameleri geçerli kılınmadan önce Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim Kurulu ve/veya Borsa Meclisi tarafından ilgili yasalara ve bütçeye uygunluk açısından gözden 
geçirilerek onaylanır. Büyük Satın alımlar gerçekleştirilmeden önce onaylı tedarikçi listesinde bulunan 
firmaların en az üçünden fiyat teklifi alınır ve satın alma en uygun fiyatı veren onaylı tedarikçiden 
gerçekleştirilir. Bu değerlendirmelerden elde edilen veriler yıl sonunda hizmet performans sonuçları ile birlikte 
değerlendirilerek, tedarikçi firmaların sınıflandırılmasında kullanılır. 
Satın alma kararında, firmalara yapılan değerlendirme sonuçları ile satın alınan hizmetin kalite ve performans 
açısından beklentileri karşılama yeterliliği belirleyicidir. 
 
7.4.2 Satın Alma Bilgisi 
Satın alınacak ürün ve hizmetler ile ilgili beklentiler ve teknik özellikler Borsa Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel 
Sekreterden oluşan Satın alma Komisyonu tarafından hazırlanan malzeme şartnamelerinde belirtilir. 
ATB hizmetlerinde dolaylı veya dolaysız kullanılan ürün ve hizmetler, kullanılan malzemeler, sarf malzemeleri 
ise fiyat ve tanıtım kataloglarında tanımlanırlar. 
Satın alınacak malzemelerin tanımlanması, bunlar ile ilgili gerekli bilgi ve dokümanların tedarikçilere 
ulaştırılmasından Genel Sekreter sorumludur. Satın alma dokümanları ve malzeme şartnameleri geçerli 
kılınmadan önce yetkililerce gözden geçirilerek onaylanır. 
 
7.4.3 Satın alınan Ürün ve Hizmetin Doğrulanması 
Satın alınan ürünün ve hizmetin kalite ve performans açısından uygunluğu, yapılan Kabul Kontrolleri ile 
doğrulanır ve güvence altına alınır. Farklı ürün ve hizmetler için bu yöntemlerden bazıları ya da tümü 
kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı ürün ve hizmetin türüne, performansına ve tedarikçinin Kalite 
Sistemi değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
Sipariş edilen her ürünün kontrol işlemlerinin gerekliliğinin saptanması, kontrol yöntemlerinin (girişte veya 
kaynakta kontrol) belirlenmesi Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanan dokümanlar ve kontrol planları 
uyarınca yapılır. 
Giriş kontrol gerektiren malzemeler, ilgili test ve kontrol imkânları kullanılarak, şartnamelerinde belirtilen görsel 
olarak veya mümkün ise test yolu ile Tedarik Dokümanları/Şartnameleri bölümünde belirtilmiş olan doküman, 
standart ve şartnamelere göre muayene edilirler. Tedarikçilerin belli şartları sağladığı, ürün ve hizmet kalitesi 
belirlenmiş malzemeler doğrudan teslim programı kapsamına alınarak giriş muayene ve testlere tabi 
tutulmadan ATB' na kabulleri sağlanabilir 
ATB, yasa ve yönetmeliklerin emrettiği veya izin verdiği durumlarda satın alımları Kamu İhale Kanununa 
uygun olarak ihale yöntemi ile yapabilir. 
 
Ref., BŞK.KRT.04 Satın alma Proses Kartı 
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7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması 
7.5.1 Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü 
ATB’ nın faaliyetleri arasında üretim faaliyeti bulunmamaktadır. 
Hizmet proseslerimizin gerçekleştirilmesi ve kontrolü Proses Kartlarında gösterilmiştir. Proses odaklı 
yaklaşımdan operasyon kontrollerinde yararlanıyoruz. Bu dokümanlarda prosesin nasıl gerçekleştirileceği, 
hangi kaynakları kullanacağı, girdilerinin, çıktılarının tedarikçi ve üye proseslerinin neler olacağı, izlenmesi 
gerekli proses parametreleri ve performans kriterleri açıkça gösterilmiş, talimatlara, ve ilgili dokümanlara atıflar 
yapılmıştır. 
Çalışanların, uygun eğitim, beceri ve deneyim ile prosesin yerine getirilmesi için donatılmaları zorunludur. İş 
talimatları ve diğer önemli veriler güncel ve doğru olmalıdır. Hizmet için gerekli girdiler istenen şartları 
karşılamalı, tam anlamıyla tanımlanmalı ve verilmelidir. Hizmetin verilmesi için gerekli ofis ekipmanları, 
yazılım, donanım ve tesisler yeterli, doğru, uygun olmalı ve gereği gibi kullanılmalıdır. 
Prosesteki bilgi girdileri verilecek hizmetin özelliklerini ve uygun iş talimatlarını da kapsar. Hizmetin nihai 
özellikleri yanında hizmetin gerçekleştirilmesi aşamasındaki yasal ve standarda bağlı kritik adımlarında üye 
tarafından istenen hizmetin uygunluk kontrolleri görevli personel tarafından yapılır. 
Ayrıntılı iş talimatlarının gerekliliği; bilgi, beceri, yetenek ve iş prosesinin karmaşıklılığına dayanır. Ayrıntılı iş 
talimatları için gereklilikleri minimize eden ilişkili prosesler yetkili personel tarafından yerine getirilir. Bununla 
birlikte, hizmet sürecinde kritik adımlar teşhis edilir ve iş talimatlarında belirtilir. 
Proses kontrol için belirlenen gerekli uygun izleme ve kontrol faaliyetleri 8.2.3, Proseslerin izlenmesi ve 
ölçülmesi 8.2.4, Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi bölümlerinde ele alınmıştır. 
Ref., BŞK.KRT.05. Tescil ve Stok Proses Kartı, 
         BŞK.KRT.03. Üye işlemleri Proses Kartı, 
 
 
7.5.2 Üretim ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği 
Kurumumuzun verdiği hizmetlerle ilgili hiçbir özel proses bulunmadığı için bu madde hariç tutulmuştur.  
 
7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik 
ATB' nda ürün olarak tanımlanan hizmetler ve kontrol parametreleri bölümler içinde ve Proses Katlarında 
tanımlanmıştır. Kontroller ise bir üst amirin onayı sırasında gerçekleştirilmektedir. Verilen hizmette kullanılan 
her türlü kayıt ve doküman bölüm ve sınıfına göre, detay işlerin tanımlanması ile yapılmıştır. 
ATB' nda izlenebilirlik sistemi, bölüm bazında kod numaraları yardımı ile kontrol aşamalarını da içerecek 
şekilde mevcut takip formları yöntemleri ile yürütülmektedir. 
Üyelere hizmet maksatlı verilen her türlü kayıt ve dokümanın bir nüshası da borsa tarafından tutulur ve 
arşivlenir. Üyenin aynı kaydı tekrar istemesi ve/veya resmi denetimlerde geçmişe dönük geri besleme borsa 
Arşivinden yapılır. Borsa Arşivi; Muamelat, Ticaret Sicil, Muhasebe arşivi olarak tanımlanmış ve 
oluşturulmuştur. 
 
7.5.4 Müşteri (Üye) Malı 
Hizmet süreçlerimizde üyelerimizin işlemlerinde kullanılmak üzere üyelerimiz tarafından temin edilen her türlü 
doküman ve malzeme müşteri (Üye) malı olarak tanımlanır. Müşteri (Üye) malı olarak tanımlanan her türlü 
doküman hizmeti verecek bölüm tarafından ilgili yasalara ve borsa kurallarına uygunluğu açısından incelenir 
ve doğrulanır. Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilirse problem üyeye yazılı ya da sözlü olarak bildirilir ve 
düzeltilmesi gereken dokümanlar üyeye tarif edilir. 
Dokümanların muhafazası, işlemler sırasında hasar görmemesi, kaybolmaması, arşivde hasar görmemesi ve 
istendiği takdirde bulunabilmesi için ilgili bölüm sorumlusu Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak 
dokümanları muhafaza eder. 
 
7.5.5 Ürünün Korunması 
ATB tarafından verilen hizmetler ile ilgili tüm kayıtlar kullanımı ya da arşivlenmesi sırasında muhtemel çevresel 
(ısı, nem, su, ışık vs.) hasarlara imkan vermeyecek şekilde güvence altına alır veya aldırır. 
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.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 
ATB labratuarında kullanılan izleme ve ölçme cihazlarını belirlemiştir. 

Bu cihazların izleme ve ölçme yapabilmesi ve izleme ölçme şartlarının tutarlı olmasını sağlamak amacıyla 
prosesler oluşturmuştur. 

Yapılan ölçümlerin geçerliliğini sağlamak için, izleme ve ölçme cihazlarının; 

a) LAB.FRM.01, Bakım, Onarım Kalibrasyon Takip Çizelgesi, belirlenen periyotlarda kalibrasyonları ve 
doğrulamaları yapılmaktadır. Cihazların ulusal veya uluslararası referans ölçme standartlarına göre izlenebilir 
olması sağlanmaktadır. Bu tip bir referans ölçme standardının olmadığı durumlarda ise kalibrasyon ve 
doğrulamada “esas alınan hususlar” kaydedilmektedir. 

İzleme ve ölçme cihazlarının bir kısmı ulusal ve uluslararası akreditasyon zincirini sağlayan kuruluşlarda 
kalibre edilmektedir.  

Kalibrasyon sırasında kalibrasyon raporları ve sertifikalar ve “LAB.LST.01, Alet Ve Ekipman Listesi, gibi 
kayıtlar tutulmakta, bu kayıtlar muhafaza edilmektedir. 

b) Cihazların kalibrasyon durumu kalibrasyon etiketleriyle tanımlanmaktadır. 

c) Ölçme sonuçları geçersiz ayarlardan korunmuştur, ayarlar bozulduğunda yeniden ayar yapılmaktadır. 

d) Taşıma bakım ve depolamalar sonucunda ölçme cihazlarında bir arızaya neden olunduğunda hatalı ölçme 
cihazı kullanılmamaktadır. 

Cihazın hatalı ölçüm yapıyorken kullanıldığı durumlarda yapılan ölçümlerin geçerliliği yeniden 
değerlendirilmekte , sonuçlar kaydedilmekte ve ürün hakkında en uygun tedbir alınmasına çalışılmaktadır. 

Yapılan kalibrasyon ve doğrulama kayıtları muhafaza edilmektedir. 

Ref., 

LAB.FRM.01, Bakım, Onarım Kalibrasyon Takip Çizelgesi, 

LAB.LST.01, Alet Ve Ekipman Listesi  
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8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 
8.1 Genel 
Hizmetin, Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin uygunluğunun güvencesi, Kalite Yönetimi ve 
TOBB Akreditasyon Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme 
prosesleri belirlenmiştir. Bu prosesler üyelerimizin memnuniyeti, iç tetkik, proses performans, hizmet yeterliliği 
sonuçlarının, yetkinlik, tedarikçi performans ve veri analizi, sonuçlarının bilgi sistemleri ve dokümanların 
analizidir. 
Hizmetin üye beklentileri, ilgili yasa, yönetmelik ve standartlara uygunluğu; başlangıçtan, hizmetin üyelere 
sunulmasına kadar ki değişik aşamalarda yapılan çeşitli kontroller ile doğrulanır. 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin uygunluğu ve etkinliğinin doğrulanması için İç ve Dış 
Denetimler araç olarak kullanılır. Denetimler sonucu elde edilen bulgular (uygunsuzluklar ve öneriler) Kalite 
Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için fırsat olarak değerlendirilir. Her türlü 
kontrol ve denetim sonuçları, iç ve dış şikayetler ile gözden geçirme sonuçları sürekli iyileştirme çalışmalarında 
girdi olarak kullanılır. 
8.2 İzleme ve Ölçme 
8.2.1 Müşteri (Üye) Memnuniyeti 
Üyelerimizin tatmini, hizmetlerimizle ilgili amaçlarımıza ulaşmamızda en önemli etken olarak kabul edilir. 
Üyelerimizin memnuniyeti, araştırmalar, performans toplantıları, ziyaretler ve dahili ölçütlerle ölçülmektedir. 
Üyelerimizin memnuniyetine ilişkin yaklaşımımız üyelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini tanımlamak ve istenilen 
sonucun alınması için onları Temel İş Proseslerimizle desteklemektir. Bu yaklaşımla, üyelerimizin mümkün 
olduğu kadar proseslerimize dahil edilmesi için çalışılır. 
Üye memnuniyeti araştırmalarımız, üyelerimizin, borsamıza güven ve bağlılık düzeyini öğrenmek, açık 
yönlerimizi belirlemeyi, güven ve bağlılığı arttırmak için üzerinde durulması gereken önceliklerin 
tanımlanmasını amaçlar. Üye davranışlarında gözlenen değişiklikler, düzeltici faaliyetlerin etkinliğini 
değerlendirmemiz için iyi göstergelerdir. Üye memnuniyeti anketlerinin yanı sıra, acil problem çözümleme 
süreleri, hizmet sağlama süresi performansı, üyelerimizin şikayetleri gibi dahili göstergeler de üyelerimizin 
memnuniyeti ölçütü olarak kullanılmaktadır. 
 
Ref., GSK. TLM.05. Üye Memnuniyeti Ölçme Talimatı  
 
 
8.2.2 İç Tetkik 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin; standart şartlarına ve bu dokümanda tanımlanmış olan 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemine uygunluğunu, uygulamanın etkinliğini ve sürekliliğini 
doğrulamak, iyileşmeye açık alanları belirlemek için iç tetkikler planlanır ve uygulanır. 
İç Tetkikler, tetkik sahası ve sıklığını belirten, hazırlanan yıllık planlara göre yürütülür. Tetkik planı, tetk ik edilen 
faaliyetin ve bir önceki tetkik sonuçlarının durumu ve önemine göre geliştirilir. İç tetkikler Kalite Yönetimi 
veTOBB Akreditasyon Sistemi, Dokümantasyon ve Proses tetkikleridir. Bu tetkiklerin amacı, Kalite Yönetimi ve 
TOBB Akreditasyon Sistemimizin ilgili yasa, yönetmelik ve standartların gerekliliklerine uyup uymadığını 
belirlemek ve iyileşme fırsatlarını teşhis etmektir. 
Tetkikler, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından koordine edilir ve tetkik edilen faaliyet üzerinde direkt 
sorumluluğu olmayan eğitimli personel tarafından yürütülür. Tetkikçiler, tetkik sonuçlarını kaydeder ve iç tetkik 
raporlarını, tetkik edilen prosesten sorumlu uygun personele teslim ederler. 
Denetimler sonucunda bulunan uygunsuzluklar için gerekli düzeltici işlemler açılır; denetçiler takip denetimleri 
ile düzeltici işlemlerin yerine getirildiğini doğrular ve belgelerler. Denetim raporları ve varsa Düzeltici işlem 
formları kalite kaydıdır. 
Ref., KYT.PRS.03 İç Denetleme Prosedürü 
 
8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 
Üyelerimizin isteklerini karşılamada gerekli olan proseslerin izlenmesi ve ölçümü için uygun metotlar seçilir. 
Dokümante edilmiş İş Akış Şemalarında belirtilen proses parametrelerine göre tüm prosesler izlenir. Proses 
sahipleri belirledikleri hedeflere ulaşmak için doğru verileri toplayarak prosesi kontrol altında tutarlar. 
Planlanmış sonuçlar başarılamadığında gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek Proses 
sahiplerinin sorumluluğundadır. 
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Önceden belirtildiği gibi, operasyon kontrollerinde proses odaklı bir yaklaşım kullanırız. Bu yaklaşımın başlıca 
odakları çalışanlar, bilgi, malzeme, tesis ve ekipmanı içeren proseslerin, istenilen amacın sürekli sağlanması, 
sürdürülmesi ve istenilen çıktıların hazırlanması, sürekli iyileştirilmesi için fırsatların belirlenmesi, kontrol 
edilmesi ve değerlendirilmesidir. ATB Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminde her bölüm, kendi 
proseslerini dokümante etmekten, bunlarla ilgili standart, metot, kural, çalışma talimatlarını hazırlamaktan, 
mevcut performansını izleyerek sürekli geliştirmekten sorumludur. 
Hizmet proseslerinin, bu proseslerle ilgili genel kalite standartlarının belirlenmesinden Kalite Yönetim 
Temsilcisi sorumludur. 
Proseslerin ve bu proseslerdeki teçhizat ve personelin kalifikasyon kayıtları da Genel Sekreterlikte kalite kaydı 
olarak saklanır. 
 
8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 
ATB’ nın tüm hizmetleri üyelere sunulmadan önce, özelliklerine bağlı olarak kontrollerden geçirilir. Hangi 
proseste hangi kontrolün uygulanacağı ve bu kontrollerin hangi yasa ve yönetmeliğe göre yapılacağı 
oluşturulan Proses Kartlarında belirlenmiştir. 
Hizmet prosesinde; belge hazırlama, organizasyon katılımları vb. işlemlerin yasa, yönetmelik ve standartlara 
uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere, çalışanlar ilgili prosedür ve talimatlara göre işlemlerini gerçekleştirir. 
Proses kontrolleri; yasa ve yönetmelikler ile ilgili düzeltici faaliyet istekleriyle yapılır. Uygunsuzluk durumlarında 
ilgili proseslerde gerçekleştirilmiş faaliyetler ve düzenlenen belgeler “reddedilir”. Belirlenmiş kritik proseslerin 
kayıtları düzenli olarak tutulur ve kontrol altında takip edilir. Faaliyet sonucu reddedilen hizmete ilişkin 
dokümanların reddedildiğine ilişkin işaretleme yapılarak vurularak Genel Sekreterin onayı ile belgenin imhası 
edilmesi sağlanır. 
Düzeltme işleminden sonra hizmeti veren görevli ve Genel Sekreter tarafından yapılacak kontroller tekrarlanır. 
Faaliyetlerin kontrolü yapılmadan onayı verilmez. Kontrol sonuçlarına göre ilgili proses sorumlusuna gerekli 
uyarılar yapılarak personel eğitilerek yönlendirilir. 
 
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 
Girdi, hizmet prosesi ve son kontrollerde çalışanlar tarafından yapılan kontrollerde uygun görülmeyen faaliyet 
ve faaliyet çıktıları hemen “RET” kaşesi ile işaretlenerek düzeltme işlemi yapılır. Yapılan düzeltme işlemi 
sonrası bu tip süreç çıktıları tekrar kontrol edilir, hata giderilmiş ise bir sonraki işleme geçilir. 
Hizmet faaliyetlerinde kullanılan matbu dokümanlar uygun görülmediği durumda kesinlikle kontrol altında 
alınarak imha edilmek üzere ayrılır ve Genel Sekreterin gözetiminde tutanakları tutularak imha edilir. Tüm 
işlem aşamalarında gerekli formlar tutulur ve bilgiler toplanır. Yapılan kontroller esnasında tedarikçi hataları 
varsa tespit edilir ve bu malzemelerle ilgili olan tedarikçiler bilgilendirilerek düzeltici faaliyet başlatılır. 
İlgili yasa, yönetmelik, standart ve şartnamelere göre uygunsuzluk gösteren ve düzeltilmesi mümkün olmayan 
ancak kullanım amacını karşılayabilecek durumdaki dokümanlar yetkili bölüm/kişiler tarafından ve gerekirse 
Yönetim Kurulundan gerekli onayları almak kaydıyla kullanımına kontrollü izin verilebilir. Bu halde dahi 
uygunsuzlukların belgelenmesi esastır. 
Düzeltilmesi olanaksız dokümanlar için, ilgili birimler imha talebinde bulunur, talep Genel Sekreter tarafından 
incelenip gerektiğinde ilgili diğer birimlerin de görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı alınarak karara bağlanır ve 
gerekli onaylardan sonra imha işlemi gerçekleşir. 
Ref., KYT.PRS.04 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü 
 
8.4 Veri Analizi 
Gerek mevcut durumun ve eğilimlerin tespiti ve gerekse iyileşme fırsatlarının belirlenmesi için kullanılacak 
temel veri kaynakları aşağıdadır; 
* Planlı iç/dış denetim sonuçları, 
* Proses performansı ve hizmet kalitesi ölçme/değerlendirme sonuçları, 
* Önleyici ve düzeltici işlemler, 
* Üyelerimizden sağlanan bilgiler (şikayetler, öneriler, memnuniyet anketleri vb.), 
* Tedarikçilerimizden sağlanan bilgiler (şikayetler, öneriler, memnuniyet anketleri vb.), 
* Çalışanlarımızdan sağlanan bilgiler (öneriler, memnuniyet anketleri vb.) 
Toplanan verilerin nasıl analiz edileceği, hangi istatistiksel tekniklerin ve kalite araçlarının kullanılacağının 
belirlenmesi ilgili proses sahibinin sorumluluğundadır. 
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Ayrıca gerekli olması halinde gelişmeye açık alanların ve iyileşme fırsatlarının belirlenmesi için bölümler dış 
kaynaklardan kendi ihtiyaç ve amaçlarına uygun bilgileri toplayabilmek için konu ile ilgili uzman ve bağımsız 
kuruluşlar ya da başka odalar ile kıyaslama çalışmaları yaparlar. 
 
8.5 İyileştirme 
8.5.1 Sürekli İyileştirme 
Yukarıda belirtilen kaynak ve yöntemler ile toplanan veriler Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin 
uygunluğunun ve etkinliğinin, proseslerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi için girdi olarak kullanılırlar. 
Sürekli iyileştirme yaparken iyileşme sağlanması hedeflenen temel konular şunlardır; 
* Üye ve kamu memnuniyetinin arttırılması, 
* Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, 
* Hizmet sürelerinin azaltılması (hızlı hizmet), 
* Maliyetlerin azaltılması (on-line hizmetlerin devreye alınması vb.), 
* Proseslerin etkin hale getirilmesi, 
* Çalışanların yetkinliğinin ve katılımının sağlanması 
Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sistemi etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli proseslerin, 
hedeflerin oluşturulması, proseslerin planlanması, prosesin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve 
kaynakların hazır bulundurulması, prosesin etkinliğinin değerlendirmesi için gerekli ölçümlerin izlenmesi, 
arzulanan sonuçların başarılmasında gerekli faaliyetlerin tanımlanması/uygulamaya geçirilmesi sürecinde 
planlanır. 
Kalite Politikamız, stratejik ve operasyonel hedeflerimiz, tetkik sonuçları, proses ve ürün performansı veri 
analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler, yönetimin gözden geçirme prosesi Kalite Yönetimi ve TOBB 
Akreditasyon Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirmesini sağlar. 
8.5.2 Düzeltici Faaliyetler 
Sosyal paydaşlarımızın (üyelerimiz, çalışanlarımız, toplum) memnuniyetine, hizmet kalitesine, maliyetlere ve 
işlem zamanlarına olumsuz etkisi olan her şey uygunsuzluk olarak kabul edilir ve bunların ortadan kaldırılması 
ve tekrarının önlenmesi için düzeltici işlem gerçekleştirilir. Düzeltici işlemler ATB Kalite Yönetimi ve TOBB 
Akreditasyon Sisteminde bir iyileşme aracı olarak kabul edilir. 
Her çalışan kendi faaliyet alanında ortaya çıkan ve bölüm içinden ya da başka bir bölümün yanlış 
uygulanmasından kaynaklanan her türlü problem/uygunsuzlukları devam ettirmeyip nedenlerini ortadan 
kaldıracak düzeltici işlemleri ve sorumlularını belirlemek, takip ve sonuçlandırmaktan sorumludur. 
Düzeltici faaliyet sisteminin esasları Düzeltici Faaliyetler Prosedüründe tanımlıdır. ATB’ nın düzeltici faaliyet 
sistemi bu prosedüre uygun yapıda olmak zorundadırlar. Çalışanlar, uygunsuzluk ile ilgili bir düzeltici faaliyet 
isteminin mevcut bulunmaması halinde, kendileri bu prosedüre uygun bir düzeltici faaliyet sistemi oluşturmakla 
yükümlüdürler. 
Alınan düzeltici tedbirler, problemin büyüklüğüne uygun düzeyde olurlar. Hizmet süreci içerisinde yapılan 
kontrollerde, üye şikayet ve önerileri sonucunda toplanan bilgiler ışığında hizmetlerimizde olabilecek hatalar 
belirlenmektedir. Özellikle iç kontrollerde aldığımız bilgiler yapılacak Düzeltici Faaliyetler açısından çok 
önemlidir. 
Ayrıca Genel Sekreter tarafından sürekli olarak üyelerle direkt irtibat kurularak bilgi toplanmaya çalışılır. 
Toplanan tüm bilgiler ilgili birimlere iletilir. 
Borsa bünyesinde aylık olarak yapılan ve tüm birimlerin katıldığı toplantılarda Kalite Yönetim Temsilcisi ve ilgili 
diğer departman çalışanları tarafından yaşanan problemler ortaya konur ve yapılması gereken Düzeltici 
Faaliyetler görüşülerek devreye alınması için gerekli uygulamalar belirlenir. Bir sonraki toplantıda öncelikle 
yapılması kararlaştırılan konuların durumu değerlendirilir. 
Düzeltici Faaliyet isteklerinde belirlenen çözümün uygunluğuna yönelik Düzeltici Faaliyet isteyenin onayı 
olmadan Düzeltici Faaliyet kapatılamaz. 
Giriş Kalite Kontrol; hizmet sağlama sürecinde dolaylı ve dolaysız kullanılan malzeme ve dokümanlara yönelik, 
gerek yapılan girdi kontrolleri esnasında, gerekse hizmet sağlama süreci içerisinde çıkan sorun ve problemlere 
yönelik tedarikçilere Düzeltici Faaliyet isteğinde bulunulur. Tedarikçi tarafından devreye alındığı söylenen 
faaliyetler ve etkinlikleri Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından ayrı bir sistem ile takip edilir. 
Yıl içerisinde yapılan Düzeltici Faaliyetler ve sonuçları Yıllık Gözden Geçirme Toplantısına girdi olarak da 
kullanılır. 
 
Ref., KYT.PRS.05 Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü 
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8.5.3 Önleyici Faaliyet 
Sosyal paydaşlarımızın (üyelerimiz, çalışanlarımız, toplum) memnuniyetine, hizmet kalitesine, maliyetlere ve 
işlem zamanlarına olumsuz etkisi olabilecek her şey potansiyel uygunsuzluk olarak kabul edilir ve ortaya 
çıkmaması için önleyici işlem gerçekleştirilir. Önleyici faaliyetler ATB’ nda bir iyileşme aracı olarak kabul 
edilirler. 
Her bölüm yöneticisi kendi faaliyet alanında oluşabilecek ve kendi bölümünden ya da başka bir bölümün 
uygulamalarından kaynaklanabilecek uygunsuzlukları ve nedenlerini ortadan kaldıracak önleyici faaliyetleri ve 
sorumlularını belirlemek, takip ve sonuçlandırmaktan sorumludur. 
Başlatılan önleyici işlemler için oluşturulan ve tüm çalışanların erişimine açık Önleyici Faaliyet Takip Sistemi 
kullanılır. Bu sistem ile açılan Önleyici Faaliyet Talepleri ile bunlara yönelik sorumlu bölümlerin yaptığı ya da 
yapmayı taahhüt ettiği işlemler elektronik ortamda ve kağıt doküman olarak takip ve kayıt edilir. Kalite Yönetim 
Temsilcisi tarafından Önleyici Faaliyet Talep sisteminde açılan Önleyici Faaliyet Taleplerinin takiplerini 
yapılarak performansı (açılan kapanan sayılar, kapanma süreleri vb.) periyodik olarak ilgililere raporlanır. 
 
Ref., KYT.PRS.05 Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü 

  


